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Několik slov starosty města
MÁ BÝT OBORA PRO VEŘEJNOST
PRŮCHOZÍ?

Abych popsal současnou situaci ohledně uzavření obory
v Jelenicích, musíme se vrátit do doby její výstavby, jež byla
umožněna stavebním povolením ze dne 3. 5. 2000. K povolení
se vyjadřovaly všechny dotčené orgány. Například Lesy České
republiky, s. p. ve svém stanovisku jasně napsaly: „LČR, s. p. trvají
na zpřístupnění obory veřejnosti. Režim vstupu bude pochopitelně
upraven dohodou s orgány místní samosprávy, obora se tak stane
prvkem veřejného zájmu …“ Také Okresní úřad Opava, referát
životního prostředí, jako orgán ochrany přírody souhlasil se stavbou
plotu za podmínky: „Průchodnost cykloturistické stezky č. 551 pro
širokou veřejnost bude zajištěna otevřenými vstupy opatřenými
protiúnikovými rošty.“

Tato společnost odkoupila část bývalého areálu ČSAO na Lesní
ulici, kde si buduje své zázemí. Měla tam být také čerpací stanice
na zemní plyn, ale nakonec bude v dopravním areálu v Budišovské
ulici (za bývalou pekárnou).

Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem, můžeme konstatovat,
že i přes počáteční problémy se zajištěním dostatečného počtu
řidičů nedošlo k zásadním výpadkům při provozu požadovaných
spojů. Ovšem my bychom rádi znali i názory vás občanů na
veřejnou dopravu, neboť v září budeme předávat krajskému úřadu
připomínky k jízdním řádům. Možná jste zaznamenali, že České
dráhy konečně zařadily na 21.33 v pátek spoj Suchdol n. O. – Vítkov,
který bezprostředně navazuje na rychlík Ex 549 Ostravan z Prahy.
Rovněž připomínáme, že jízdenky na Leo Express a RegioJet si
můžete zakoupit i v našem informačním centru.
Ve stavebním povolení byly stanoveny konkrétní podmínky. Co
se týká průchodu oborou, podmínka zní takto: „Volnými vstupy ve
vchodech č. 1, 4 a 5 bude zajištěna průchodnost obory širokou
veřejností a průjezdnost po regionální cykloturistické trase
č. 551.“ Do obory byly povoleny tři vstupy pro veřejnost. Přesto tato
skutečnost nevadila záměru zřídit oboru a chovat v ní zvěř.
V kolaudačním rozhodnutí se jasně píše: „Ve vstupu č. 1 a 5
(regionální cykloturistická trasa č. 551) je vedle brány umístěn
volný průchod šíře 1,5 m, opatřený protiúnikovým roštem.“ Pokud
je nyní situace jiná a není umožněn volný průchod, je to v rozporu
s kolaudačním rozhodnutím!
V roce 2009 došlo k významné události. Pozemkový spolek Niva
požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přeložení části
cyklotrasy č. 551. Město Vítkov nebylo k tomuto projednávání
oﬁciálně přizváno.
Odbor životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu ve svém stanovisku jasně napsal: „Krajský úřad
rovněž nebude usilovat o ustanovení zákazu vjezdu na kolech
v původní trase ani omezením vstupu do přírodních rezervací
v rozsahu jeho působnosti.“ Stejný úřad však v roce 2020 napsal
ve svém rozhodnutí, že uděluje souhlas s úplným zákazem vstupu
do honitby „Obora Jelenice“. Zejména na základě tohoto závazného
stanoviska bylo naším úřadem vydáno opatření obecné povahy,
kterým se obora uzavírá.
S tímto stavem se nehodlá smířit ani široká veřejnost, ani vedení
měst Vítkova, Hradce nad Moravicí a městyse Březová. Dohodli
jsme se na společném postupu a toto opatření napadneme správní
žalobou prostřednictvím advokátní kanceláře. Budeme hledat i další
možnosti, jak znovu zajistit veřejnosti průchod oborou. O dalším
postupu vás budeme opět informovat.

JAK DÁL VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Před rokem byly žluté autobusy společnosti TQM Opava nahrazeny
bílými ﬁrmy ČSAD Vsetín, která vyhrála výběrové řízení na
zajišťování dopravní obslužnosti na Vítkovsku po dobu deseti let.

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ

V nejbližší době se chystá vyhlášení 14. ročníku soutěže
O nejkrásnější nádraží, a protože se domníváme, že opravené
vlakové nádraží si zaslouží naši přízeň, tak bychom se rádi do této
soutěže přihlásili. O podrobnostech vás budeme včas informovat.

JEŠTĚ KE KOUPALIŠTI

Na závěr ještě informace o nejbližších prázdninových aktivitách
v areálu koupaliště – kromě již dříve avizovaného výsevu a úprav
trávníku a zeleně budeme souběžně budovat závlahový systém,
který bude automaticky rosit trávníkové plochy, což bezesporu
zvýší komfort návštěvníků. Závlaha bude zajišťována výsuvnými
postřikovači. V období přirozených srážek bude blokována pomocí
čidla. Celková doba závlahy bude řízena a optimalizována na
základě dat z okolních meteostanic, takže nakládání se zálivkovou
vodou bude hospodárné.

Městská policie v květnu 2020
1. května krátce před sedmou hodinou večerní byla MP Vítkov
přivolána do jednoho z domů v Husově ulici, kde se měl chovat
opilý muž nepřístojně. Po příjezdu na místo zjistili strážníci, že ve
třetím patře domu se nachází několik obyvatel a rovněž 24letý muž
z Budišova nad Budišovkou, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky. Dotyčného muže, který všem okolo velmi vulgárně
nadával, se strážníci snažili uklidnit a zajistit v domě pořádek. Na
výzvy strážníků nereagoval, jeho agresivita se začala stupňovat
a navíc se násilím snažil vzít své nezletilé dítě, přičemž hrozilo,
že mu ublíží. Z uvedeného důvodu strážníci použili donucovací
prostředky a muži byla nasazena pouta. Dítě, které držel v jedné
ruce, mu strážníci odňali a předali ostatním nájemníkům. Agresivní
muž, který později nadýchal 2,7 promile alkoholu, byl vyveden
ven a naložen do služebního vozidla. Poté byl z důvodné obavy,
že ve svém jednání bude nadále pokračovat, umístěn na PZS
v Opavě k vystřízlivění. Jelikož ve svém agresivním jednání
pokračoval i ve služebním vozidle MP Vítkov během převozu, kdy
plival a kopal kolem sebe, jeho paciﬁkování muselo být razantní
po celou dobu jízdy. Podezřením z přestupků proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku, spáchaných hrubým jednáním
a neuposlechnutím výzvy úřední osoby, se bude zabývat správní
orgán, kam byla věc postoupena. V případě uznání viny hrozí muži
pokuta až do výše 10.000 Kč, přičemž přitěžující okolností může být
jeho spáchání v období nouzovém stavu.
6. května kolem půl osmé večer byli strážníci přivoláni do jedné
z prodejen v Budišovské ulici, kde došlo k přistižení muže při
krádeži zboží. Strážníci na místě v muži zjistili 43letého muže
z Vítkova, který je strážníkům znám především pro jeho každodenní
požívání alkoholických nápojů. Dotyčný, který byl v době krádeže
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v prodejně odcizil
čokoládu v hodnotě 33 Kč. Událost byla strážníky zdokumentována
a postoupena správnímu orgánu, kde muži hrozí pokuta za přestupek
proti majetku až do výše 50.000 Kč, případně do výše 70.000 Kč při
opakovaném jednání.
Z přestupků rušení nočního klidu a narušování občanského soužití
se bude u správního orgánu zodpovídat 28letý muž z Troubelic.
Dotyčný pod vlivem návykových látek 22. května kolem půl jedenácté
hodiny večerní tropil hluk a vyhrožoval obyvatelům jednoho z domů
v Budišovské ulici. Dotyčného muže přivolaná hlídka MP Vítkov
spatřila pod okny jednoho z domů v místě oznámení. Muž se po
spatření strážníků dal na útěk směrem k náměstí Jana Zajíce
a v Opavské ulici málem uprostřed vozovky způsobil dopravní
nehodu. Strážníci muže dostihli, zpaciﬁkovali jej a přiložili mu pouta.
Po provedení nezbytných úkonů byl muž propuštěn. Za uvedená
jednání mu hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč, jelikož takové
přestupky páchal opakovaně.

V květnu byli odchyceni nebo nalezeni celkem tři psi neurčitých ras
a bez povinně aplikovaného transpondéru, podle kterého by mohl
být dohledán jejich majitel. Strážníci všechny psy nechali veterinárně
vyšetřit, naočkovat a aplikovat transpondér, aby mohli být umístěni
u nových majitelů. Jeden z těchto psů byl již umístěn u náhradního
majitele v okolí Prahy, druhý pes bude umístěn začátkem června
a třetí pes zatím zůstává v záchytných kotcích.
31. května kolem půl jedné po půlnoci přijala MP Vítkov oznámení
týkající se prověření situace v jedné z provozoven v Opavské ulici,
kde i přes omezení provozu na základě platných mimořádných
opatření bylo otevřeno. Strážníci zjistili, že oznámení se zakládá
na pravdě. Uvnitř provozovny se sice nenacházel žádný host,
avšak několik hostů bylo zjištěno na předzahrádce provozovny, kde
konzumovali alkoholické nápoje. Obsluhující personál byl vyzván
k vykázání hostů z předzahrádky a provozovnu včetně předzahrádky
uzavřel, jelikož přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích
služeb byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ČR omezena v době mezi 23:00 hod. až 06:00 hod. Obsluha, ve
které byla zjištěna 49letá žena z Vítkova, jakož i provozovatel
a odpovědná osoba provozovny jsou podezřelí z přestupku podle
zákona o ochraně veřejného zdraví, který byl spáchán nesplněním
povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV2 na území ČR. Za takový přestupek může příslušná krajská
hygienická stanice obsluhujícímu personálu i odpovědnému
vedoucímu provozovny uložit pokutu až do výše 3.000.000 Kč.
V době od 1. do 17. května, kdy byl ukončen nouzový stav
v České republice, se strážníci zaměřovali na kontroly dodržování
mimořádných opatření, vyhlášených vládou a ministerstvem
zdravotnictví. V uvedeném období bylo upozorněno celkem 24 osob
na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích
cest. Sedmi občanům byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná
rouška a 2 případy, kdy občané opakovaně nestrpěli omezení
vyplývající z opatření stanovených v době krizového stavu tím, že
porušili zákaz volného pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště bez ochrany dýchacích cest, bylo postoupeno příslušnému
správnímu orgánu. Strážníci, dvě čekatelky a rovněž i dva asistenti
prevence kriminality se v tomto období aktivně zapojili do roznášení
ochranných roušek seniorům nebo při koordinaci a organizaci vstupu
na městský úřad v době jeho omezeného provozu.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

REKONSTRUKCE MINIGOLFU
Vážení občané, jistě jste si všimli, že je zprovozněno občerstvení
u minigolfového hřiště. Protože se šíří poněkud nepřesné informace,
uvedu celou věc na pravou míru.
Sportovní výbor doporučil zastupitelstvu jako prioritu mezi
opravami sportovního areálu minigolfové hřiště. Protože současný
provozovatel již nechtěl pokračovat, zveřejnila rada města 28. ledna
2020 záměr na pronájem areálu za účelem provozování občerstvení
a investiční záměr výstavby či rekonstrukce restaurační budovy.
Přihlásil se jediný zájemce, se kterým byla uzavřena smlouva, z níž
zjednodušeně uvádím některé body:
- nájemce bude provozovat občerstvení do doby zahájení výstavby
restaurace,
- po dobu výstavby (která je podmíněna výběrovým řízením na
zhotovitele stavby) bude nájemné upraveno dodatkem ke smlouvě,
- po kolaudaci nového zázemí pro občerstvení bude cena nájmu
stanovena v závislosti na hodnotě celkové rekonstrukce,
- projektovou dokumentaci pro demolici a stavbu zajistí pronajímatel
(město); stavba bude v majetku města a investiční náklady
zhotovitele se budou odepisovat z nájmu,
- nájemce prohlašuje, že je jeho výlučným záměrem provést
výstavbu zázemí občerstvení,

- pronajímatel (město) prohlašuje, že je jeho výlučným záměrem
provést rekonstrukci minigolfového hřiště, herních prvků, oplocení
a kamerového systému zázemí.
Věřím, že se celkový záměr revitalizace minigolfu i se zázemím
podaří a v brzké době si jej všichni budeme užívat.
Martin Šrubař

Město Vítkov nabízí
zasíťované stavební
pozemky
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat pozemky parc. č.:
• 1304/1 o výměře 1438 m2,
• 1144/1 o výměře 1224 m2,
• 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno stavební místo)
o souhrnné výměře 1224 m2
vše v kat. území Vítkov, za účelem výstavby rodinných domů
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově, za kupní cenu 600 Kč / m2
+ DPH v zákonné výši, tj. 126 Kč / m2, celkem 726 Kč / m2 (kupní
cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí
a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“), dle přiloženého
nákresu.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, telefonicky na čísle 556 312 274. Písemné žádosti o prodej pozemku
zasílejte na Město Vítkov, ﬁnanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 31. srpna 2020 (včetně).

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
V měsíci červnu schválilo zastupitelstvo města nová Pravidla
tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova (dále jen
Pravidla). Tato Pravidla nabývají účinnosti od 10. července
2020.
Zásadní změnou v poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení je sjednocení výše úroku, částky maximální hranice zápůjčky
a maximální splatnosti. Žádosti na poskytnutí zápůjček bude možno
podávat v průběhu celého roku nebo do doby vyčerpání ﬁnančních
prostředků, které jsou na zápůjčky vyhrazeny. Zápůjčky budou poskytovány bez zajištění.
Zápůjčky lze poskytnout za účelem:
Kód

Název – účel

1.

Rekonstrukce domu či bytu,
jeho částí (jedná se i o nástavbu, vestavbu).

2.

Modernizace domu či bytu,
jeho částí.

3.

Max.
lhůta
splatnosti
v letech

10

Úrok
p. a.
v%

2

Horní
hranice
zápůjčky
v tis. Kč

300

Vybudování nebo výměna
zařízení sloužícího k provozování domu (např. ČOV,
dešťovka, solární panely,
zdroj tepla, inženýrské sítě
apod.).

Žadateli o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní nemovité věci určené k bydlení,
tj. obytné domy, budovy nebo byty na území města a jeho místních částí. Osoby, které splňují podmínky pro poskytnutí zápůjčky
a nemají závazek po lhůtě splatnosti vůči městu ani jeho zřízeným
příspěvkovým organizacím, mohou získat zápůjčku výhradně na
základě výběrového řízení. Výběr žadatelů provádí rada města na
základě předložených materiálů ﬁnančního odboru, který žádosti společně s návrhem smlouvy vybraných žadatelů předkládá ke
schválení zastupitelstvu města. S úspěšnými žadateli uzavře město
smlouvu o zápůjčce. Prostředky poskytnuté zápůjčkou lze čerpat do

6 měsíců ode dne podpisu smlouvy na základě předložených daňových dokladů.
Kompletní znění Pravidel včetně vzoru Žádosti je uveřejněno na
webových stránkách města Vítkova. Bližší informace poskytne ﬁnanční odbor Městského úřadu Vítkov, Bc. Jana Chorobinská –
556 312 270, nebo Jaromír Ambrož – 556 312 271.
finanční odbor

Zájemci mohou stále
žádat o předﬁnancování
kotlíkové dotace

Město Vítkov vyhlásilo výzvou č. 1/2019 program k předkládání
žádostí na zajištění předﬁnancování výměn nevyhovujících
kotlů z rozpočtu města Vítkova. Žádosti mohou podávat občané,
kteří uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským
krajem v rámci Dotačního programu – Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, a kteří jsou vlastníky
nebo spoluvlastníky rodinného domu na území města Vítkova.
Finanční prostředky město poskytuje prostřednictvím uzavření
smlouvy o návratné ﬁnanční výpomoci (NVF), která je
bezúročná. NFV se poskytuje jednorázově na účet žadatele,
a to do výše 200 tis. Kč na pořízení tepelného čerpadla, kotle
na biomasu, nebo do výše 150 tis. na pořízení plynového
kondenzačního kotle. V rozpočtu města je ještě alokováno na
poskytnutí NFV 5.165 tis. Kč.
Výše uvedená výzva včetně vzoru žádosti je uveřejněna na
webových stránkách města: https://1url.cz/CzaW5
Případné informace vám sdělí Bc. Marcela Skalická – tel. 556
312 209.

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD VÍTKOV

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního
programu zaměstnanosti na projekt Přívětivý úřad (číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525).
V rámci projektu vznikne strategický plán rozvoje města a moderní
koncepce komunikace Městského úřadu Vítkov.
Cílem projektu je posílení strategického řízení města, zprůhlednění
hospodaření s veřejnými prostředky, efektivní výkon veřejné služby,
která je přátelská vůči svým klientům, zmírnění regionálních
rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní
dostupnost.
Projekt je naplánován na dva roky a jeho obsahem je realizace
těchto klíčových aktivit:
1. Strategické řízení města:
- vytvoření Strategického plánu rozvoje města Vítkova,
- vytvoření akčního plánu.

2. Moderní koncepce komunikace
- vytvoření strategie komunikace,
- vytvoření manuálu jednotného vizuálního vzoru,
- pořízení rozklikávacího rozpočtu,
- pořízení vyrozumívacího systému (zasílání sms
občanům, že mají například vyřízený občanský průkaz,
řidičský průkaz apod.),
- pořízení elektronické úřední desky před budovu
městského úřadu.
3. Vzdělávání
- školení pro vedoucí zaměstnance, vybrané referenty,
zastupitele v oblasti strategického a ﬁnančního řízení.
4. Management projektu
- činnosti spojené s podporou realizace projektu (zadávání
veřejných zakázek, řízení a administrace projektu vůči
poskytovateli dotace apod.)
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 3 mil, z čehož 95 %
bude hrazeno z dotace.
Ingrid Adamusová
odbor služeb

Pečovatelská služba Charity Odry
pracovníkům byla poskytnuta podpora v rámci zajištění ochranných
pomůcek a dezinfekce. Byly zajištěny podmínky pro minimalizaci
osobního kontaktu mezi pracovníky a všichni pracovníci Charity Odry
byli 3x testováni na koronavirus. Nouzový stav jsme díky společnému
úsilí zdárně zvládli a i nadále pokračujeme v poskytování podpory
všem osobám, které potřebují naši pomoc. Pomocí našich terénních
pracovnic (pečovatelek), které dojíždějí přímo do domácností, se
snažíme umožnit našim uživatelům zůstat doma za důstojných
podmínek i přes to, že se již nedokáží ve všech směrech o sebe
postarat. V případě zájmu nebo pro zjištění více informací, prosím,
kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Martinu Hezinovou, tel:
731 075 802 nebo sociální pracovnici Bc. Veroniku Chudějovou, tel:
605 467 813. Můžete nás také po telefonické domluvě přijít osobně
navštívit na adresu Hranická 1110/32, Odry, či Lidická 608, Vítkov,
nebo si o poskytované péči a dalších možnostech pomoci přečíst na
našich internetových stránkách https://odry.charita.cz.
Veronika Chudějová, sociální pracovnice
Martina Hezinová, vedoucí pečovatelské služby
Pečovatelská služba Charity Odry pomáhá překonávat nepříznivé
životní situace spojené se sníženou soběstačností. Každý z nás
se může dostat do situace, kdy i při běžných životních úkonech
bude potřebovat pomoc někoho dalšího. O důležitosti vzájemné
podpory, pomoci a solidarity jsme se mohli přesvědčit v těžkém
období koronavirové pandemie, která dva měsíce ovlivňovala život
nás všech a zejména seniorů. Všem pracovníkům Pečovatelské
služby Charity Odry patří velký dík za jejich mimořádné úsilí v této
těžké době. Naši pracovníci byli vystaveni nemalému psychickému
i fyzickému tlaku plynoucímu z jejich povolání. Nemohli pracovat
z domova a museli jít plnit své poslání a postarat se o druhé i přes
zvýšené infekční riziko. Děkujeme všem dobrovolníkům a lidem, kteří
nás podpořili šitím roušek jak pro naše pracovníky, tak pro seniory
a další osoby. Také děkujeme ﬁrmě AAA auto za zapůjčení osobního
automobilu Kia Ceed na zajištění služeb po dobu nouzového stavu.
Pracovníci pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali
stálou podporu a pomoc všem stávajícím uživatelům a dopomoc
s nákupy a pochůzkami všem seniorům a osobám v karanténě. Našim

ANKETA

„OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM ROKU 2020“
A.T.I.C. ČR vyhlašuje anketu popularity turistických
informačních center. Anketu ve spolupráci s asociací zajistí
společnost Kam po Česku s.r.o., na jejichž webových stránkách
www.kampocesku.cz hlasování probíhá do 31. srpna 2020.
Informace o anketě budou zveřejněny na webu asociace
www.aticcr.cz.

Procházka po městských lesích
Městské lesy Vítkov vznikly na základě uplatnění vlastnických práv
města podle zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Majetek městských
lesů byl vyčleněn z bývalého LHC Vítkov. Nově vzniklý majetek, který
byl vyčleněn z bývalého lesního závodu, se rozkládá na celkem šesti
katastrech, a to v k.ú. Vítkov, Nové Vrbno, Lhotka u Vítkova, Nové
Těchanovice, Větřkovice, Klokočov.
Jeho celková plocha činí od r. 2020 285 ha a spadá celou výměrou
do lesů hospodářských.
Zastoupení podle dřevin v procentech je následující: smrk 35,38,
jedle 5,68, borovice 15,8, modřín 20,32, douglaska 0,20, dub 2,46,
buk 6,99, habr 0,92, javor 1,68, jasan 0,61, jilm 0,06, bříza 3,37, olše
4,76, lípa 0,78, ostatní 1, 00
V předcházející dekádě bylo zastoupení smrku 71,13 %.
Způsob zalesnění a péče o kultury
Důležitou činností je péče o kultury, která se projevuje hlavně v jejich
důsledné ochraně, oplocení, vytínání nežádoucích a netvárných
dřevin.

Výchova porostů
Nejdůležitější hospodářskou dřevinou byl v minulosti smrk ztepilý.
S ohledem na probíhající klimatickou změnu zastoupení smrku
silně ustupuje ve prospěch jiných druhů dřevin, které vykazují vyšší
odolnost vůči suchu a napadení podkorním hmyzem. Našim hlavním
cílem je založit a vychovat kvalitní smíšené porosty se zastoupením
vícero druhů jehličnatých, ale především listnatých dřevin v souladu
s novým lesním hospodářským plánem. Včasná a důsledná výchova
je základním předpokladem dosažení tohoto cíle – prořezávky,
probírky, které výrazně ovlivňují celoplošné zpevnění porostů.

Obnovní postupy
Bohužel i v následujících letech budou obnovní postupy ovlivněny
hlavně nahodilou těžbou. Městu se otevírá možnost využít les
rovněž pro potřeby odpočinku a relaxace občanů vytvořením
atraktivních odpočinkových míst, vnášením zajímavých druhů dřevin
v okolí odpočívek doplněných mobiliářem, případně vybudováním
stezek pro pěší či cyklisty. Dalším neméně důležitým úkolem bude
co nejvíce zadržet vodu v krajině obnovou tůní a dalších retenčních
prvků.
Ukázky hospodaření v lese ve fotografii:
Jedle bělokorá v oplocence. Původní čistý smrkový porost ve stáří
cca 30 let byl silně poškozen kůrovci a následně po proředění zničen
větrem. Nový porost byl založen v roce 2018. Bylo vysázeno 760
stromků jedle a cca 750 stromků buku.

Zalesnění po větrné kalamitě - směs borovice + buk.
Ukázka zalesnění na jaře 2020. Porost byl silně poškozen kůrovcovou
a následně větrnou kalamitou v březnu 2019 (orkán Eberhard).

Vlevo ukázka zalesnění z podzimu 2019. Původní čistě smrkový
porost ve věku cca 30 let byl silně poškozen kůrovci. V porostu
byla provedena kalamitní nahodilá těžba a po odvozu dříví byla
holina vydrcena traktorovým drtičem klestu. Na podzim 2019 bylo

vysázeno 5500ks dubu zimního. Nově založený porost vykazuje
známky dobrého uchycení a představuje jednu z možností, jak čelit
nedostatku srážek v době jarní výsadby – viz letošní jaro, kdy má
deﬁcit srážek za následek značné problémy při zalesňování.

I jí tento les patří ...

Nová buková kultura

Martin Bláha
František Vrchovecký

UZAVŘENÍ DĚLNICKÉ ULICE U EVANGELICKÉ MODLITEBNY
Městský úřad ve Vítkově oznamuje, že z důvodu výměny
vodovodního řádu se od pondělí 29. června zahájily stavební
práce na místní komunikaci Dělnická kolem evangelického
kostela. Ukončení se předpokládá v úterý 29. září.
Práce prováděna společností LXM GROUP a.s. Šenov
u Nového Jičína spočívá ve výkopu stavební rýhy, položení
nového potrubí, přepojení přípojek a úprava povrchu.
Pro veřejnost se tato část komunikace uzavřela. Přístup
a příjezd je umožněn pouze uživatelům sousedních
nemovitostí, a to podle pokynu stavby.
Kontaktní osobou je zástupce zhotovitele prací Daniel
Kreutz, tel. 734 314 946.
Jiři Grigier

Prázdninová toulání I.
Připravili jsme pro vás na červenec dvě trasy, které máme rádi.
Možná je znáte také, ale ukažte je třeba svým přátelům a známým,
kteří k vám v létě zavítají, a udělejte si hezký výlet.
A jako bonus k vašim cestovatelským zážitkům pro vás máme
v IC připraven malý dárek – praktickou turistickou jednorázovou
pláštěnku, která se na výletech vždycky hodí.
Jak ji získáte?
Přineste důkaz o návštěvě alespoň jednoho místa (např. vyfoťte se
u pramene nebo před zámkem, otiskněte do svého turistického
deníku nebo na kousek papíru turistické razítko nebo razítko
z restaurace, vstupenku na zámek apod.).

POUTNÍ MÍSTO

V údolí Odry, v nedalekém Klokočůvku, vyvěrá na poutním místě
Panny Marie ve skále vydatný pramen křišťálově čisté vody.
Ke konci třicetileté války byl podle pověsti ve zdejší skalní jeskyni
vodou z pramene, který tam vyvěral, zázračně uzdraven a zachráněn
před smrtí raněný a vysílený voják. Zpráva o zázračném uzdravení
se za chvíli roznesla po celém okolí.
Protože lidé byli přesvědčeni o léčivých účincích zdejší vody,
postavila tam vrchnost vanové lázně pro vodoléčbu, která byla v té
době velmi uznávaná.
Nedaleko najdete také přírodní památku, vrásový soubor, zvaný též
Dračí skála, pojmenovaný podle draka, který sídlí v malé jeskyňce
ve skále.
Délka trasy – pěšky: 9 km
Popis trasy
Start – náměstí Jana Zajíce (parkování zdarma)
0,5 km Vítkov (u ŽST)
3,5 km Klokočov (BUS)
7 km Klokočůvek (kapl.)
8,5 km Spálovský mlýn

9 km Poutní místo Panny Marie ve skále (pramen)
Stejnou trasou se vrátíte zpět do Vítkova
18 km Cíl – náměstí Jana Zajíce
Trasu možno kombinovat s dopravou vlakem. Aktuální jízdní řády
najdete na www.idos.cz.
Zajímavosti po trase: Klokočov – kostel sv. Ondřeje, Františkův Dvůr
(odbočka cca 1 km) – hřebčín.

Z VÍTKOVA NA ZÁMEK

Délka trasy – pěšky: 18,5 km
Popis trasy

Start – náměstí Jana Zajíce (parkování zdarma)
0,5 km Vítkov (BUS)
3,5 km Podhradí (BUS)
7,5 km Nad rybářskou chatou
9,5 km Nad Melčským údolím
11 km Papírenský splav
12,5 km Most vodního náhonu
15,5 km Žimrovice (pošta, BUS)
16,5 km Pilarka
18,5 km Hradec nad Moravicí (zámek)
Stejnou trasou se vrátíte zpět do Vítkova
37 km Cíl – náměstí Jana Zajíce
Trasu možno kombinovat s dopravou autobusem. Aktuální jízdní
řády najdete na www.idos.cz.
Zajímavosti po trase: Annino údolí (dříve tu stávala továrna knížat
Razumovských na výrobu lepenky), papírenský Weishunův splav
a náhon, zámek v Hradci nad Moravicí s krásným parkem.

NA TOULKÁCH
VÍTKOVSKEM
Jestli jste soutěživí a zároveň rádi vyrazíte ve volných chvílích
po okolí Vítkova, pak právě vám je určena naše nová soutěž
„Toulky Vítkovskem“. Pravda, turistický deník vás neprovede jen
Vítkovskem, ale zabrousíte také na Budišovsko, do Radkova, do
Starých Těchanovic a na další zajímavá místa v okolí.
Turistický deník nebude jen vaším průvodcem. Po splnění úkolů
a návštěvě všech míst se zastavte v informačním centru a za své
prázdninové putování získáte hezký turistický dárek.

ZA PLOTEM BUDE V SRPNU
V AREÁLU KULTURNÍHO DOMU

VŠEM SENIORŮM
Oznamujeme, že od 2. července bude opět v provozu vítkovský
Senior Point.
Kancelář se nachází v přízemí budovy kina Panorama.
Otevřeno každý čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin.

Zábavný program pro všechny věkové kategorie, během kterého
vyhlásíme výsledky soutěží Rozkvetlé okno a Zeleninová zahrada
připravujeme letos na 22. srpna ve vítkovském geoparku.
Nudit se však nebudou ani děti. Už se na ně těší klaun Pepino
Prcek, pro starší je připraven aquazorbing a pro všechny třpytivé
malování na obličej. Chybět nebudou hry a soutěže, ochutnávky,
hudba a další zábava. Kdyby nám snad zapršelo, přesuneme se do
kulturního domu.

Rozkvetlé okno a Zeleninová zahrada
Město Vítkov vyhlásilo i v letošním roce soutěž Rozkvetlé okno, kterou jsme rozšířili o kategorii určenou pro ﬁrmy, podniky,
instituce a další podnikatelská zařízení, která výsadbou květin přispívají nejen ke zkvalitnění pracovního prostředí, ale také
veřejného prostoru.

Podmínky účasti v soutěži
ROZKVETLÉ OKNO

Podmínky účasti v soutěži
ZELENINOVÁ ZAHRADA

Do soutěže se mohou zapojit:
Občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území města Vítkova
a v jeho místních částech nebo jsou vlastníky nemovitosti (chata,
chalupa).
Firmy, instituce, podniky, provozovny apod. fungující na území města
Vítkova nebo v jeho místní části. Sídlo ﬁrmy nemusí být na území
města. Do soutěže se mohou přihlásit také příspěvkové organizace
města.

Do soutěže se mohou zapojit:
Majitelé rodinných domků, zahrad.
Majitelé rekreačních nemovitostí (chata, chalupa).
Zahrádkáři (zahrádky v zahrádkářských koloniích).

Kategorie:
1. kategorie – výsadby v mobilních nádobách (truhlíky, květináče
apod.) na oknech nebo balkónech v bytových domech, rodinných
domech, chatách, chalupách, zahradních chatkách a dalších
objektech sloužících trvalému, přechodnému nebo rekreačnímu
bydlení.
2. kategorie – výsadby v mobilních nádobách (truhlíky, květináče
apod.) na oknech, ve vstupech nebo balkónech ﬁrem, podniků,
provozoven a dalších objektů sloužících k podnikatelským účelům.
Termín pro doručení přihlášky: do 13. července 2020.
Kontakty pro doručení řádně vyplněné přihlášky:
e-mail: olbertova@vitkov.info, poštovní adresa: Městský úřad
Vítkov, od. kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, osobně
v informačním centru ve Vítkově.
Podmínky soutěže:
Přihlášena výsadba musí být na území města Vítkova nebo v jeho
místních částech Klokočov, Jelenice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Lhotka, Nové Těchanovice, Zálužné.
Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby a nápaditost.
Hodnocení výsadeb proběhne v měsíci červenci (s ohledem na
klimatické podmínky může být termín posunut).
Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní výsadbu (ne
souseda, příbuzných, přátel apod.).
Nejzdařilejší výsadby, které obsadí první tři místa v každé kategorii,
budou oceněny.
Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotograﬁe
jejich soutěžní výsadby může být publikována v regionálním tisku,
Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města,
případně při jiné publicitě sloužící s propagací soutěže.
Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 9.
Ceny budou výhercům předány 22. srpna 2020 v rámci akce „Za
plotem“.

Termín pro doručení přihlášky: do 13. července 2020.
Kontakty pro doručení řádně vyplněné přihlášky:
e-mail: olbertova@vitkov.info, poštovní adresa: Městský úřad
Vítkov, od. kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, osobně v
informačním centru ve Vítkově.
Podmínky soutěže:
Své zahrádky mohou do soutěže přihlásit pouze osoby starší 18
let, které mají trvalý pobyt na území města Vítkova nebo v některé
z jeho místních částí nebo splňují podmínku písmene b) (viz níže).
Přihlášena zahrada se musí nacházet na území města Vítkova nebo
v jeho místních částech - Klokočov, Jelenice, Podhradí, Prostřední
Dvůr, Lhotka, Nové Těchanovice, Zálužné nebo v zahrádkářské
osadě v Čermné ve Slezsku.
Rozmanitost pěstované zeleniny a bylinek.
Úprava a celkový dojem zahrady (zpracování půdy, rozčlenění
záhonů, příp. odclonění od okrasné části zahrady).
Kvalita a zdravotní stav pěstované zeleniny odpovídající období, ve
kterém posouzení proběhne.
Součástí bude krátký rozhovor o používaných hnojivech
a přípravcích na ochranu rostlin, kompostování, závlaze, lokálních
zkušenostech, pěstovaných odrůdách…
Hodnocení zahrad proběhne v měsíci červenci (s ohledem na
klimatické podmínky může být termín posunut).
Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní zeleninovou
zahradu (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).
První tři místa budou oceněna.
Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotograﬁe
jejich zahrady může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském
zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města, případně při
jiné publicitě sloužící s propagací soutěže.
Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 9.
Ceny budou výhercům předány 22. srpna 2020 v rámci akce „Za
plotem“.

BISKUP BRUNO ZE SCHAUENBURKU

Vážení čtenáři, denně se nám dostává do rukou množství novin,
časopisů, sledujeme televizi, rozhlas... Když k tomu přidáme
internet, tak jsme až po uši zahlceni informacemi. Bráníme se často
„vypnutím“ těchto mediálních zdrojů a občas tak pomineme i zprávy
užitečné.
A tak snad vám přinese užitek, poznání, možná i potěšení malá
série článků o časech minulých, které si budete moci ve „Vítkovském
zpravodaji“ pravidelně číst a historii našeho města si tak připomínat.
Objevilo se mnoho zajímavých textů ve vlastivědných časopisech,
také knihy a brožury, které se vztahují k Vítkovsku. Je to zdroj
informací, který má svoji hodnotu a má smysl se k nim vracet,
samozřejmě mnohdy s jistým kritickým odstupem. Články budou
označeny titulem „1301 VÍTKOV“. Číslice 1301 značí letopočet, kdy
byl Vítkov poprvé písemně zmíněn v darovací listině olomouckého
kanovníka Dětřicha z Fulštejna (Ditrich von Füllstein).
Zajímavých věcí se událo mnoho, žily tu významné osobnosti
a máme tu hodně svědků starých časů - domy, sakrální stavby,
sochy, hroby, pohlednice, nejrůznější další dokumenty či vzpomínky
pamětníků.
Užitečné čtení vám přeje Pavel Kučerka

Město Vítkov bylo založeno pravděpodobně v druhé polovině
13. století. Tehdy ve středověku pověřil majitel půdy lokátora
(obdoba dnešního developera), aby zorganizoval veškerou činnost
související se vznikem vsi či města. Představme si osobu, která se
tehdy osídlování našeho kraje věnovala.
Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (1205? – 1281) se
významně zasadil o kolonizaci Moravy a Slezska. Pocházel ze
starého severoněmeckého šlechtického rodu, jehož rodový hrad
Schauenburk (nyní Schaumburk) stojí nad řekou Vezerou u města
Rinteln v Dolním Sasku, asi 50 km JZ od Hannoveru. Rozhodl
se pro životní dráhu duchovního a brzy zastával v Německu řadu
církevních úřadů. Při volbě probošta (správce) v Magdeburgu byl
jeho protikandidát zavražděn a podezřelý Bruno musel uprchnout.
Tamní arcibiskup ho exkomunikoval. Bruno se rozhodl očistit přímo
u papeže Inocence IV. To se mu podařilo a byl jmenován papežským
kaplanem. Dne 20. září 1245 ho pak tentýž papež jmenoval
olomouckým biskupem. Roku 1247 byl vysvěcen a po delším váhání
ho uznal i český král Václav I. Biskup Bruno si získal královu přízeň
a zasloužil se o smíření krále se svým synem Přemyslem (Otakarem
II.), který vyvolal vzpouru proti vlastnímu otci.
O podnikatelském nadání biskupa Bruna nemůže býti pochyb. Je
považován za průkopníka kolonizace dosud neobydlených oblastí
na Moravě a na severu země mezi řekou Odrou a Ostravicí. Založil
město Kroměříž, Uherské Hradiště, Ostravu a pravděpodobně
i Vítkov, ale o tom bohužel nikde nenapsal. Toto je malá spekulace,
ale vliv na naši oblast měl, protože město bylo na počátku svého
vzniku katolické. Dále vybudoval hrady Mírov, Blansek, Fulštejn,
Šaumburk a arcibiskupský zámek (tehdy hrad) v Kroměříži.
I v duchovní správě nezůstal pozadu, reformoval církevní správu,
zřizoval nové děkanáty a pořádal synody. Ustanovil biskupského
soudce a úřad scholastika, který měl na starost školství. Z jeho
popudu se začaly vysazovat vinohrady a hloubit vinné sklepy.
Po smrti Václava I. se biskup Bruno stává rádcem mladého krále
Přemysla Otakara II. Je jeho oporou a doprovází ho také na křížových
výpravách do Pruska. Pro české království získal Štýrsko a pro krále
po vítězné bitvě u Kressenbrunnu dojednal sňatek s Kunhutou,
vnučkou uherského krále Bély IV. Často stál v čele přemyslovských
vojsk, v té době to u duchovních nebylo nic neobvyklého. Vystupoval
proti Rudolfu Habsburskému. Bitvy na Moravském poli (1278) se
již pro svůj věk nezúčastnil. Biskup Bruno ze Schauenburku zemřel
v roce 1281 a je pochován pod hlavním oltářem kostela svatého
Mořice v Kroměříži, který sám založil.
Zdroje: Wikipedie.cz
Pavel Kučerka

NOC KOSTELŮ SE VYDAŘILA

Letošní ročník Noci kostelů se vydařil. Původně
plánovaný program jsme museli trošku upravit, ale
určitě se k němu vrátíme v příštím roce, stejně jako
k populárním ochutnávkám mešních vín.
Věříme však, že jste si užili prohlídku varhan, hodinového
stroje, zvonice i samotných zvonů. Vzhledem k dobré
viditelnosti stál za vyšlapané schody i výhled na město
a okolní krajinu.
V závěru se kostel ponořil do slavnostní nálady. Skladby
starých českých mistr přednesl opavský varhaník Tomáš
Thon.
„Máte v kostele Nanebevzetí Panny Marie naprosto
mimořádnou akustiku, která umožňuje rozvinout zvuk
varhan i dalších nástrojů ve své bohatosti, protože je
současně s dostatečným dozvukem a tóny zůstávají pro
posluchače konkrétní a srozumitelné!“
Buďme hrdi a pyšní na krásnou stavbu, kterou nám tady
zruční stavitelé a řemeslníci zanechali. Těšme se z její
nádhery nejen při Noci kostelů…

MAP se v době koronaviru přesunul do virtuálního prostoru
Kvůli zavření škol na jaře letošního roku jsme se museli s projektem
MAP Vítkovsko II přesunout do online režimu. Neplánovaně jsme
se tak spolu s ostatními školskými zařízeními zapojili do procesu
digitalizace a své porady i vzdělávací akce a setkání pracovních
skupin jsme přesunuli na platformy jako Google Meet, Microsoft
Teams nebo do jiných aplikací.
Ačkoliv jsme i my přišli o kontakt s „živým“ publikem v podobě žáků,
učitelů, ředitelů nebo asistentů pedagoga, zdaleka jsme nezaháleli.
Nouzový režim nás přiměl hledat jiné cesty ke svým posluchačům
a divákům. A tak vznikla s požehnáním ministerstva školství
myšlenka na vznik webinářů a vzdělávacích videí (tutoriálů). Zapojili
jsme našeho patrona Elona a natočili sérii tutoriálů na téma Elonova
dílna. Žáci a učitelé tak dostali návody, jak si vytvořit jednoduché
výrobky z věcí, které mají doma po ruce: například bubínek, maňásky
nebo květináč. Na učitele a rodiče pak cílil další tutoriál nazvaný
Elonova poradna. Kája Grešková, facilitátorka metody One Brain,
v něm radí, jak si poradit se stresem, který na nás všechny dolehl.
Všechna videa jsou k vidění na YouTube kanálu MAS Opavsko.

Mnoho akcí, o které nás nouzový stav připravil, jsme museli
zrušit nebo přesunout na jiné termíny. Pro školní rok 2020/2021
také chystáme ve spolupráci se společností Post Bellum aktivitu
Příběhy našich sousedů, což je žákovský dokumentaristický projekt
zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí
alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí
nejen mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí
a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat
získané informace a předávat je ostatním.

Doba koronaviru pro MAP Vítkovsko znamenala přesun do
virtuálního prostředí webinářů a online školení.
Foto: Gabriela Geherová.

Natáčení Elonovy dílny bylo dílem ﬁlmaře Jiřího Dobrého.
Foto: Martin Hořínek

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640) je ﬁnancovány
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.
Milan Freiberg
PR manažer MAS Opavsko z. s.

Vznikla i facebooková skupina Procvičujeme doma s MAP Opavsko
a Vítkovsko. V ní sdílíme nápady a tipy na distanční vyučování
a rady, jak se s nouzovým stavem vypořádat. Od dubna běží online
poradna, ve které učitelům radí Libor Klubal, jak zvládnout online
nástroje jako GSuite, Google Učebna nebo další aplikace a systémy.
A konečně, v době koronaviru jsme také iniciovali skupinu Vitamíny
pro Opavsko, která má za cíl propagovat naši soběstačnost, anebo
sdílet zkušenosti s pěstováním ovoce a zeleniny. Skupina se utěšeně
rozvíjí a „kvete“.

Arnika vás zve na Tour de aleje 2020 cyklojízdu na podporu stromů a alejí
v Poodří
Pohodová cyklojízda pro celou rodinu startuje v sobotu 18. července.
Trasy čtvrtého ročníku začínají v Suchdole nad Odrou, akce proběhne pod záštitou starosty pana Richarda Ehlera. Cyklisté startovným
přispějí na výsadbu stromů a alejí, ořezy vrb a ochranu vzácného
brouka páchníka v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stromy a alejemi podél meandrů Odry s naučnými zastávkami. Trasy vedou převážně cyklostezkami nebo silničkami III. třídy. Některé úseky cyklostezky vedou loukami. Na komentovaných zastaveních se účastníci dozvědí mnoho
zajímavého o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr je Machr trasa
o délce asi 30 km nebo junior trasa o délce asi 15 km.

V cíli budou čekat výtvarné dílničky, soutěže, kvízy a výstava
o ochraně alejí. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a pásmo
písniček od Milana Šťastného. A na závěr celého dne proběhne slosování startovních čísel o spoustu výher. Hlavní cenou bude dětské
kolo 4Ever.
Kdy: sobota 18. července 2020
Registrace cyklistů: 8:45 - 9:30 hodin
Start cyklojízdy: 10:00 hodin
Start a cíl: Suchdol nad Odrou
Trasa: za stromy a alejemi podél meandrů Odry
Více informací na https://1url.cz/1za2x
Využijte možnost on-line registrace se zvýhodněným startovním poplatkem. On-line registrace budou ukončeny v úterý 14. 7.
Cyklojízda má omezenou kapacitu.

VÍTĚZNÝ GÓL
Oktáva patřila po celé čtyři roky se svými 11 žáky k nejméně
početným třídám. V tuto chvíli však dala svůj poslední gól a připojuje
se tak k ostatním vítězným absolventům našeho gymnázia.
Ve dnech 1. a 2. června třída absolvovala po koronavirové studijní
přestávce svůj boj s didaktickými testy z matematiky a jazyků
anglického, německého a českého. Tento mač úspěšně všichni
zvládli a hrdě tak mohli pokračovat do výsledného ﬁnále, které se
konalo ve dnech 11. a 12. června.

V ringu se oktaváni potýkali s ústními zkouškami společné i proﬁlové
části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického
a německého jazyka, dějepisu, základů společenských věd,
zeměpisu, biologie, chemie a hudební výchovy.
12. června ve 13:00 celá třída poprvé a naposledy během ústních
maturitních zkoušek nastoupila jako jeden tým před své učitele
a předsedu maturitní komise, aby z jeho úst vyslechli poslední
verdikt - blahopřeji, uspěli jste ve zkoušce dospělosti...

Na vyhlašování vítězů
pak Bučánkova jedenáctka nastoupila 17.
června v 16 hodin na
půdě vítkovského kina
Panorama, kde z rukou
ředitele a třídního učitele
Mgr. Miroslava Bučánka
a místostarosty města
Vítkova Mgr. Martina
Šrubaře převzali maturitní vysvědčení a drobné dárky. Převzetí potvrdili do maturitních protokolů a své působení ve škole zakončili
zápisem do pamětní knihy Města.

V závěru pak nezbývá než všem popřát úspěšný vstup do další etapy
jejich života a hodně štěstí jak v osobním, tak profesním životě.
Miroslav Bučánek
ředitel školy, třídní učitel

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
„Srdce s láskou darované“ je celostátní soutěž, které se mohou
každoročně účastnit týmy dětí pod vedením dospělého vedoucího/
pedagoga. Podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a dobré
mezilidské vztahy. Náš školní klub se pod vedením vychovatelek
Andrey Brijarové a Karíny Kopecké zapojil do 6. ročníku soutěže.
Klubáci tvořili výrobky, které následně prodávali na vánočním
jarmarku, část výdělku využili na nákup dárků pro nemocnou
spolužačku Káju. Z této vánoční akce jsme ve školním klubu vytvořili
„Vánoční příběh“ a natočili videoklip na YouTube, který jsme zaslali
do soutěže. Ve velké konkurenci cca 250 soutěžních prací jsme
obsadili krásné 4. – 10. místo, což je obrovský úspěch. Odměnou
nám bylo nejen zahřátí u srdce, ale i dárkový balíček z ﬁrmy OPTYS.
Už teď se těšíme na příští ročník, kdy se opět pokusíme někomu
svou pomocí udělat radost.
Andrea Brijarová
Karína Kopecká
Video: https://1url.cz/szaiB
Vítězové 2019: https://1url.cz/Jzaip

Tři mušketýři ...

A máme hotovo!

Rekonstrukčních prací ve sportovním areálu základní školy a gymnázia se koronavirová pandemie nijak citelně nedotkla, a tak
bylo hřiště v červnu předáno do užívání.
Sice běžný školní provoz nastane až v září, ale i tak je to výrazné zlepšení podmínek výuky nejen tělesné výchovy.

Červenec v kině Panorama

Filmový průmysl se znovu naplno rozjíždí, což s sebou přináší nejen nové, ale také vlivem koronaviru odložené premiéry
nových ﬁlmů. Návrat ke standardnímu stavu budou moct diváci ocenit i v našem kině.
Na červenec připravujeme dokument
o životě a tvorbě jednoho z nejlepších
zpěváků a skladatelů československé
a posléze české pop music Miroslava
Žbirky nazvaný „Meky“.

Další premiérou bude dobrodružný ﬁlm
„Mulan“. Jedná se o výpravný příběh
z historické Číny, který uvedeme ve
formátu 3D.

V neposlední řadě se můžete těšit
na dokumentární ﬁlm o Češce Kláře
Kolouchové, která zdolala druhou nejvyšší
horu světa K2. „K2 vlastní cestou“ je příběh
nezdolné vůle, touhy a úsilí při cestě za
vysněným cílem.

Měsíc červenec bude pro návštěvníky kina znamenat návrat ke sledování ﬁlmů bez roušek.
Věříme, že tato skutečnost návštěvy vítkovského kina znovu nastartuje.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE o. p. s.
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY –
ZPŮSOB, JAK PŘEKONÁVAT
BARIÉRY
Kompenzační pomůcky pomáhají překonávat
bariéry, usnadňují osobám zapojit se do
běžného života a umožňují věnovat se
svým zálibám. Rovněž mohou být cenným
pomocníkem v průběhu rekonvalescence
po úrazu. V naší půjčovně kompenzačních
pomůcek nabízíme kompenzační pomůcky
pro osoby s tělesným či kombinovaným
postižením nebo pro seniory. Pomůcky slouží
pro dočasnou výpůjčku ve chvíli, kdy ještě
osoba nemá k dispozici vlastní pomůcku,
kdy např. čeká na vystavení poukazu
lékařem či je jeho pomůcka poškozena nebo
zničena. Kompenzační pomůcky z naší
nabídky jsou také určeny pro ty osoby, které
potřebují pomůcku krátkodobě v návaznosti
na jejich aktuální životní situaci, např. po
úrazu aj. V praxi zapůjčení probíhá tak, že si
telefonicky nebo osobní návštěvou v úřední
hodiny u sociálního pracovníka ověříte,
zda je požadovaná pomůcka na skladě
příslušného pracoviště.
Potřebujete pouze občanský průkaz
a dostatečný obnos na zálohu – cenu vám
sdělí pracovník, ceník je také uveden na

webových stránkách organizace. Pokud není
ve vašich možnostech doprava pomůcky,
odpovědný pracovník po domluvě zajistí
její přepravu až do místa vašeho bydliště.
V případě, že se jedná o složitější pomůcku,
pracovník ji na místě složí a vysvětlí, jak
s pomůckou zacházet. Jestliže už pomůcku
nepotřebujete, domluví si s vámi odpovědný
pracovník termín, kdy provede demontáž
a odvoz pomůcky. Při vrácení pomůcky
proběhne i závěrečné vyúčtování doby
pronájmu.
PORADNA PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V rámci odborného sociálního poradenství
nabízíme možnost spolupráce se sociálním
pracovníkem formou individuální konzultace
v poradně pro osoby se zdravotním
postižením osobně v úřední hodiny
či telefonicky. Další možný způsob je
e-mailová korespondence. Pracovník vám
pomůže s výběrem vhodné kompenzační
pomůcky a jejím zapůjčením, se sepsáním
a podáním námitek a jiných opravných
prostředků, s problematikou opatrovnictví
aj. Nabízíme také možnost spolupráce
formou prezentace či přednášky spojené

s poradenstvím na předem dohodnutá
témata, např. sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením či seniory, dávky
a příspěvky pro OZP (příspěvek na péči,
průkaz OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku,
evropský parkovací průkaz,…), invalidní
důchod, kompenzační pomůcky aj.
Předmětem služby odborného sociálního
poradenství je poskytování informací těm,
kdo se potřebují zorientovat v systémech
sociální podpory, sociální péče a sociálních
služeb, tzn. osobám zdravotně postiženým,
seniorům a dále jejich rodinným příslušníkům
či osobám blízkým. Služba je bezplatná.
Máte konkrétní problém nebo řešíte
situaci, se kterou bychom vám mohli
pomoci? Neváhejte přijít do poradny nebo
nás kontaktovat na uvedeném tel. čísle
či e-mailové adrese.
Kontaktní údaje:
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: poradnaopava@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Mateřská škola Vítkov
PIRÁTSKÝ DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Za pirátským pokladem se vydaly děti z MŠ Husova a zároveň tak
oslavily Den dětí. V areálu školy byly pro ně připraveny úkoly piráta
Korzára… Mořským ježkem se snažily dobýt mapu cesty, opravovaly
loď pro mořské tuláky, trénovaly pirátskou paměť, bojovaly s pěkně
propletenou pavučinou, v písečných dunách objevovaly sto let
zapomenuté pirátské předměty… Po zdolání všech překážek
a pirátských lstí je cesta zavedla až k pokladu, kde jim byla odměnou
malá sladkost a bublifuk. A pro nás pedagogy byl pokladem každý
úsměv malých pirátů!

LOUČENÍ SE ŠKOLKOU
V malebné zahradě naší mateřské školy se 12. června odehrála
velká událost, kterou každý předškoláček s napětím očekává. Jde
totiž o den, kdy se děti s naší mateřskou školou loučí a vstupují
do nové životní etapy, která je v jejich prozatímních životech tou

nejdůležitější. Proto se také každoročně snažíme dětem toto
rozloučení nejen zpříjemnit, ale pojmout slavnostně, jak se patří.
A to se nám povedlo také letos. 23 dětí, konkrétně 5 ze třídy Motýlci,
4 ze třídy Berušky, 7 ze třídy Žabičky a 8 ze třídy Sluníčka zahájilo
program slavnosti, jejíž součástí bylo tolik očekávané šerpování,
které je rituálem pasování na školáka. Děti rovněž dostaly drobné
upomínkové předměty a dárečky jako třeba knihu s pamětním listem
nebo hrníček s logem naší mateřské školy. Následovala velkolepá
oslava, které se ujal umělec Josef Rychlíkovský alias Pepíno Prcek.
Areálem se rozléhala radost, veselý smích, panovala výborná nálada,
ale objevily se i slzičky dojetí. Konec programu završila zábava
s balónky. Velké díky patří nejen našim šikovným předškolákům,
ale také jejich rodičům, kteří se postarali o občerstvení a vytvořili
pro děti svou přítomností nezapomenutelnou atmosféru. Věříme,
že naše děti ve školním prostředí obstojí na výbornou a že na nás
budou s láskou vzpomínat stejně, jako my na ně.

P odhr ad í N ew s
Díl první - Dobrý den všem, jmenuji
se Cácorka z Volšinek a říkají mi
Kora. Bydlím se svojí smečkou
v Brně, ale jezdíme všude možně a
běháme po různých zbořeninách a
lesích a hledáme schované lidi. Pak
na ně štěkáme, a když se to povede,
dostaneme od nich dobroty. V lesích je
to sice fajn, ale dost často se mi tam do
chlupů dostane nějaká větvička a to já
nerada. Mám psí kamarády, kteří jsou
v lese moc rádi a houštiny jim nevadí,
já ale raději hledám v rozbitých a
starých domech.
Poslední rok často jezdíme tam, co
moji lidé nazývají „na Podhradí“. Tam
je to super. Neprší tam, nejsou tam
větvičky, kopřivy a houštiny. Lidé
se schovávají do skříní, na skříně,
dokonce občas někoho najdeme ve
várnici. Moji lidé a jejich kamarádi tady budují tréninkové středisko
pro záchranářské psy. Je tady dost míst ke schovávání, dá se
trénovat za každého počasí, dokonce i v zimě. Já teda dám přednost
mrazu před horkem, nicméně v horku zalezeme do sklepa a užijeme
si schovávání a hledání i tam.
Abychom mohli opravdu pomáhat ztraceným lidem, musíme hodně
trénovat a pak musíme udělat zkoušky a atesty a tak. Mně už se pár
zkoušek povedlo složit, ale tu největší – atest Ministerstva vnitra – tu
mám teprve před sebou. Někteří kamarádi jsou v tréninku dál než já
a někteří jsou teprve na začátku. Ale to nevadí, jsem si jistá, že to
všichni díky takovým místům, jako je Podhradí, zvládneme.
Vždycky po tréninku vzpomínám, jaké to bylo na začátku. Nejprve
mne učili štěkat na cizího člověka. To bylo super. Štěkám ráda
a ještě jsem za to dostala odměnu. Až jsem to pochopila, tak se
ten cizí člověk (odborně mu říkáme ﬁgurant) schoval za roh a já
jsem běžela a vyštěkala ho. Pak se ﬁgurant začal schovávat víc
a dál a já se učila opravdové hledání. To není jenom běžet a štěkat.
Musela jsem se naučit hledat jen nosem a nepoužívat oči, vracet se
proti větru, nebát se tmy, překonávat překážky, chodit po nestabilním
terénu, skočit do díry i nahoru a tak dále… je toho hodně, co takový
záchranářský pes musí umět. A u toho všeho musím být naprosto
samostatná. Můj člověk musí zůstat venku a můj úkol je prohledat
celý barák sama a nespoléhat se na jeho pomoc. Teprve až někoho
najdu, tak začnu štěkat a on za mnou přijde. Tak to funguje nejen
na zkouškách, ale i při opravdové práci, když psi mají prohledat
zřícenou budovu. Jsou místa, která jsou pro člověka nebezpečná,
ale my psi je zvládneme. A přesně to se v tréninku učíme a já tu
práci miluju.
Díl druhý - Jak už jsem vám prozradila v prvním díle, bydlím se svojí
smečkou v Brně, ale jezdíme všude možně a běháme po různých
zbořeninách a lesích a hledáme schované lidi. Poslední rok často

Ukončení provozu pobočky
České spořitelny ve Vítkově
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být
všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky
tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme
a podle míry jejich využití je přemísťujeme či zvětšujeme jejich
spádovou oblast, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme
po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že ukončíme provoz
pobočky ve Vítkově, a to k 29. červenci 2020. Bankomat zůstane
i nadále v provozu.
Klienty budeme o trvalé změně pochopitelně informovat. Čísla
účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění.

jezdíme tam, co moji lidé nazývají „na
Podhradí“. Moji lidé a jejich kamarádi
tady budují tréninkové středisko pro
záchranářské psy.
Protože jsme tady noví a kolem
našeho tréninkového areálu bydlí řadu
sousedů, naši páníčkové se rozhodli
je seznámit s tím, co a proč tady
vlastně děláme. Víte, trochu (trochu
dost) u toho štěkáme, tak chtěli, aby
naši sousedi věděli, že to není štěkání
pro nic a za nic, ale že je to nezbytná
dovednost nás, záchranářských psů.
Tak pro ně uspořádali den otevřených
dveří.
Navzdory předpovědi bylo krásné
počasí a přišlo cca 30 lidí, což nás moc
potěšilo. Já jsem teda musela koukat z
auta, protože můj páníček měl úvodní
slovo a pak se ještě schovával do
kanálů (v minulém díle jsme si vysvětlili, že se tomu říká ﬁgurant), a
neměl na mne vůbec čas. Byla jsem malinko smutná, ale na druhé
straně jsem měla radost, kolik lidí naše práce zajímá.
Jakmile můj člověk všechny přivítal, slovo si vzala naše nejlepší
a nejmilejší trenérka Marťa a vysvětlovala a vysvětlovala
a odpovídala na otázky a vysvětlovala…. Krásně se to poslouchalo
a zdálo se mi, že to všechny moc zajímá a rozumí tomu, co říká.
A po všem tom vysvětlování a dotazech Marťa názorně ukázala, jak
se to pejsek učí v praxi. Pokud jste četli můj první díl, tak už víte.
Nejprve můj psí kamarád Prďák (já vlastně ani nevím, jak se jmenuje
doopravdy, pro mne je to prostě Prďák) předvedl, jak se učí štěkat
na cizího člověka v různých vzdálenostech. Pro mé psí kámoše,
kteří rádi štěkají, je to veliká sranda. Štěkají a štěkají a ještě za to
dostanou odměnu. Ale pak se můj páníček v roli ﬁguranta schoval do
kanálu a zavřeli za ním víko. Trošku jsem se o něj bála, ale naštěstí
mám kamaráda Feríska, který ukázal, že i takové malé smetákoidní
gaučové plemeno dokáže veliké věci. Našel ho a sklidil potlesk na
otevřené scéně.
Pak se trenérka Marťa rozhodla nechat hledat psa uvnitř budovy
a zeptala se obecenstva, kdo by chtěl ﬁgurovat. Chvilku ticho, ale
pak jsem viděla dva kluky, jak se nesměle hlásí. Hurááá, máme další
ﬁguranty, doufám, že ještě někdy přijedou.
Marťa schovala oba kluky na dvě různá místa do kuchyně, to jsem
bohužel už neviděla, ale můj páníček mi pak pustil video a já mohla
obdivovat naši malamutku Zoinku a její skvělou práci. Kluci ﬁguranti
byli úžasní, návštěvníci byli plní dojmů a vypadali spokojeně
a celkově se den moc povedl.
Příště vám popíšu, jak jsme na Podhradí uspořádali mezinárodní
závody záchranářských psů.
Cácorka z Volšinek

Ve Vítkově bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš
bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například
zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení
složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu
nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové
nebo mobilní bankovnictví s nepřetržitým provozem. K dispozici
je i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny
800 207 207. Kompletní služby poskytne klientům také
kterákoli jiná naše pobočka. Naši bankéři jsou připraveni klienty
z Vítkova osobně obsloužit v pobočce Opava, má otevřeno každý
pracovní den.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna

CO – VIDím … je to Lávka?
Vítkovská lávka se stala součástí kulturního života ve Vítkově.
Letošní pandemická situace konání „Lávky“ hodně omezila,
počátkem května to ještě vypadalo, že nebude, vyčkávali jsme však
do poslední chvíle, jestli se přijatá vládní opatření nezmírní a stalo
se. Před námi teď stojí nelehký úkol, během měsíce a půl připravit
akci, která se průběžně chystá téměř rok. Z těchto důvodů jsme se
domluvili s agenturou Basta a neziskovkou Vítkovské Ympulsy o. p.
s., kteří pro nás letošní Lávku přichystají a zorganizují.
Místem konání bude tentokrát areál SVČ Vítkov, kde mohou
organizátoři tím, že je areál oplocen, regulovat celkový počet
účastníků, který bude omezen na max. 1500 účastníků. Abychom
zrychlili vstup do areálu, dáme letos vstupenky do předprodeje do
Informačního centra ve Vítkově. Cena v předprodeji 50 Kč, cena na
místě 60 Kč, děti do 120 cm a ZTP zdarma, již u vstupu účastníci
oproti vstupence dostanou pásku na ruku.
Jaký program jsme pro vás vybrali? Slavné přejezdy přes lávku
budou nahrazeny závody jednotlivců „Vítkovští sporťáci“ ve stylu

soutěží Sparťan v různých věkových kategorií. Náročnost nebude
samozřejmě tak vysoká, chceme, aby se bavili soutěžící i návštěvníci.
O kulturní program se postarají MC Duro, Olga Lounová s kapelou,
Elán revival a o večerní taneční zábavu pak dva DJ s hity pro různé
věkové kategorie. Program pro děti připravuje agentura Tomino,
bohaté občerstvení bude zajištěno prostřednictvím pořadatele.
Snad bude letošní počasí lepší než loňské a všem nám „Lávka“
pomůže alespoň na chvíli zapomenout na všední starosti a nečekané
události letošního roku. Vstup do areálu SVČ Vítkov v Bezručově
ulici 585 v den konání „Lávky“ 1. srpna bude od 13:00 hodin, od
14:00 hodin pak začne program.
Šárka Medunová
za pořadatele

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Vítkov, který v sobotu 20. června v areálu turistické chaty v Kamence předvedl
dětem z Dětského domova Melč hasičské auto a techniku. V rámci prevence pan Pavel Fabík dětem přiblížil práci hasičů, jak se
zachovat v případě požáru, jak chránit sebe a blízké, nezapomněl ani na důležitá telefonní čísla a jak si je dobře zapamatovat. Také
dětem předvedl termokameru na vyhledávání živých. Děti nakreslily jako poděkování hasičům obrázky, které jsme jim předali.
Doufáme, že tímto naše spolupráce nekončí a že se budeme i nadále vídat při dalších akcích.
Zuzana Veselá, vychovatelka v DD Melč

Vítkovská nemocnice slouží lidem již 115 let
Investice tady míří do vybavení pokojů i zdravotnického zařízení
V neděli 31. května to bylo na den přesně 115 let, co bylo vydáno
povolení k provozu Nemocnice Vítkov. Zdravotnické zařízení
v jižním okraji opavského okresu je dnes detašovaným pracovištěm
Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL. Síla
největšího poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě se zde
pravidelně promítá v řetězci investic i v profesionalitě zdravotníků.
Ti své mimořádné nasazení v Nemocnici Vítkov dokazují neustále,
naposledy během koronavirové pandemie.
Samotný vznik vítkovské nemocnice na počátku 20. století vážně
ohrozil nedostatek ﬁnancí, neboť rozpočet na přestavbu tehdejšího
zámečku se výrazně překročil, a proto obecní zastupitelstvo požádalo
o příspěvky dobrodince. Veřejnost výzvu vyslyšela a po největších
donátorech město nechalo pojmenovat některé nemocniční pavilony
(např: Pavilon Eduarda a Marie Friedmannových). Turbulentní vznik
nemocnice se přenesl i do jeho dalšího fungování, který byl mnohdy
jako na horské dráze.
„S ohledem na restrukturalizaci zdravotnictví v minulosti považujeme
za nesmírně důležité a úspěch pro region, že nemocnice ve Vítkově
v současné době stále existuje a poskytuje své služby,“ říká MUDr.
Jan Káňa, předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín. Dnes se
v Nemocnici Vítkov nachází oddělení léčebné a rehabilitační péče,
které slouží k doléčení převážně pacientům právě z novojičínské
nemocnice. „Naší vizí je zejména rozvíjet nadále koncept léčebného
a rehabilitačního pracoviště, včetně navazujících ambulantních
provozů,“ vysvětluje ředitel Káňa.
S tím souvisí pestrý seznam investic putujících do Vítkova,
momentálně se dokončuje například instalace nových televizorů
na všech pokojích. „Věříme, že to naši pacienti ocení,“ konstatuje
MUDr. Jan Káňa a jedním dechem dodává: „Společnost AGEL trvale
a pravidelně investuje do vybavení a stávajících provozů. Namátkou
lze zmínit nové vybavení interní ambulance, včetně gastroskopu,
přístroje pro elektroterapii, k dispozici je nová galvanická vana na
rehabilitacích, pro léčebnu dlouhodobě nemocných jsme pořídili
nová lůžka, lehátka, EKG přístroje a došlo i k rekonstrukci rozvodu

medicinálního vzduchu. Pořízena byla v neposlední řadě centrifuga,
dorozumívací zařízení, ultrazvuky a ergometry apod. Jen tyto
položky v součtu vydají za více než 4,2 milionů korun.“
I přes všechny překážky slouží nemocnice ve Vítkově lidem
po dlouhých 115 letech. A stejně jako v minulosti, i dnes na tom
mají obrovskou zásluhu zdejší zaměstnanci. „Chtěl bych využít
této příležitosti a poděkovat i touto formou občanům, vítkovské
samosprávě, pacientům a zejména personálu, že jsme společně
zvládli složité období omezení z důvodu pandemie onemocnění
COVID-19. V souvislosti s tím je nezpochybnitelně největší devizou
ve Vítkově právě náš ochotný a kvalitní zdravotnický personál,“ má
jasno ředitel MUDr. Jan Káňa.

Středisko volného času Vítkov
DEN DĚTÍ
14. června se konečně uskutečnil náš plánovaný Den dětí – „Po
stopách divočiny“. Počasí bylo všelijaké, jednou slunce, potom
mraky, obávali jsme se, jak bude. Nastalo krásné odpoledne, které
si užili všichni, nejen děti, ale i rodiče. Vše započalo za kulturním
domem v místním geoparku, kde děti dostaly mapu a ta je provedla
zhruba 4km pochodem po Vítkově. Obsahoval zvířecí stanoviště:
klokaní skok, pavoučí síť, hod do zvířecí tlamy nebo také poznávání
stop a mnoho dalšího. Na konci je čekalo občerstvení a samozřejmě
dáreček pro děti, které pochod zvládly. Všem vám moc děkujeme za
účast a budeme se těšit na příští rok.

Stříleli jsme na 10, 15 a 20 metrů, všichni střelci ze sebe vydali to
nejlepší a většina z nich byla se svými výkony spokojená. Turnaje se
zúčastnilo 13 střelců, 6 z Vítkova a 7 z Opavy.
Chtěl bych poděkovat také za pomoc vedoucí oddílu lukostřelby
Opava p. Tomanové při organizování tohoto turnaje.
Poděkování si zaslouží také rodiče a dospělí, kteří se podíleli nejen
na tomto turnaji, ale také s námi spolupracovali během celého
školního roku.
Michal Matuška
vedoucí zájmového útvaru
LEZENÍ NA SKALÁCH V KRUŽBERKU
Už jste slyšeli, že děti z horolezeckého kroužku Spider lezly na
skalách v Kružberku? První lezení proběhlo 2. června a zúčastnilo
se ho 18 lezců, jističů, fotografů a rodičů. Druhé lezení se uskutečnilo
16. června s účastí 16 spřízněných horolezeckých duší. A největší
pecka na konec. Chystáme se otevřít horolezení pro dospělé. Kdo
bude mít zájem, tak pište: sladkovsky@svc-vitkov.cz.

Pavlína Steschnerová
pedagog volného času
LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ – VÍTKOV X OPAVA
2. června se na venkovní střelnici uskutečnil turnaj dětí z našeho
lukostřeleckého kroužku a dětí z lukostřeleckého oddílu Opava.

MORAVICE NA KOLE
Druhého ročníku Moravice na kole se zúčastnilo 21 cyklistů.
Nejmladšímu v dětské sedačce byly tři roky. Přijeli „nadšenci“
z Přerova, Vlkoše, Bílovce, Fulneku, Studénky, z Vítkova jen
3 cyklisté. Počasí vyšlo luxusně a všichni zdárně dorazili do cíle
do Žimrovic. Zajímá vás, jaké indicie na jednotlivých stanovištích
objevili? Na dřevěných destičkách byla postupně tato slova: divoký,
moře, papoušek, lebka, šavle, loď, zlato. Uhodne někdo, které slovo
všechny indicie spojuje?

Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

Středisko volného času Vítkov p.o.

Zájmové kroužky pro školní rok 2020 - 2021
Název zájmového kroužku

věk

místo

jméno vedoucího

1. Florbal I. (děvčata)

8 - 15 let

ZŠaG - velká tělocvična

Petr Molek

2. Florbal II. (kluci)

8 - 15 let

ZŠaG - velká tělocvična

Petr Molek

3. Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna - klubovna

Martina Janečková

4. Horolezecký dospělí

18 let a více

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

5. Horolezecký SPIDER I.

9 - 15 let začátečníci

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

6. Horolezecký SPIDER II.

9 - 15 let pokročilí

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

7. Nerﬂiga

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Oldřich Sladkovský

8. Baseball

9 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Oldřich Sladkovský

9. Baseball Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

10. Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

Sokolovna - malý sál

Radek Fleischer

11. Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Fleischer

12. Stolní tenis Větřkovice

6 - 15 let

Kulturní dům Větřkovice

Holáň

13. Mladí hasiči I.

6 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Martina Krejčí (723 980 888)

14. Mladí hasiči II.

6 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

15. Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

16. Sportovní hry Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

17. Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jitka Víchová

18. Instruktor

14 - 22 let

SVČ Vítkov

pedagogové SVČ

19. Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Michal Matuška

20. Střelecký

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Michal Matuška

21. Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna - tělocvična

Pavlína Steschnerová

22. Keramika Větřkovice

6 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

23. Keramika pro MŠ

5 - 7 let

SVČ - keramická dílna

Pavlína Steschnerová

24. Keramika dospělí

18 let a více

SVČ - keramická dílna

Pavlína Steschnerová

25. Malý výtvarník

5 - 9 let

SVČ - klubovna výtvarky

Pavlína Steschnerová

26. EVO - přírodovědecký

7 - 12 let

SVČ - učebna

Pavlína Steschnerová

27. Mažoretky mladší

6 - 10 let

ZŠaG - tělocvična

Marie Potočárová

28. Mažoretky starší

10 - 15 let

ZŠaG - tělocvična

Marie Potočárová

29. Taneční - Mixed Dance I.

začátečníci 5 - 7 let

Sokolovna - malý sál

Klára Ligocká

30. Taneční - Mixed Dance II.

začátečníci 7 - 11 let

Sokolovna - malý sál

Kamila Orlíková

31. Dance up

pokročilí

Sokolovna - tělocvična

Klára Ligocká

32. Vaření, pečení Vítkov

co 14 dní

SVČ Vítkov

Šárka Medunová

33. Klub KaMeRa

11 - 18 let

SVČ - multimediální učebna

Šárka Medunová

34. Programování a tisk v 3D

7 - 15 let

SVČ - multimediální učebna

35. Robotika

7 - 15 let

SVČ - klubovna

Kristýna Koldušková

36. Automodelářský

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

37. Sportovní Melč

7 - 15 let

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

38. Volejbal Melč

7 - 15 let

ZŠ Melč

Anna Schindlerová

TJ VÍTKOV INFORMUJE
Ve sportovním vakuu, které na jaře vzniklo díky pandemii, se činnost
TJ Vítkov utlumila na nulu, což přineslo určité potíže.
Postupně se v průběhu léta rozeběhnou soutěže nohejbalistů,
šachistů, boxerů a v neposlední řadě i fotbalistů. Fotbalový oddíl
se v průběhu června a července zapojil do turnaje okolních týmů
a po třech výhrách si zajistil semiﬁnále. Vyvrcholení turnaje bude
v červenci po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, takže jen dílčí
výsledky:
TJ Vítkov - TJ Vítěz Březová 4:2, 5:1, Vítkov - TJ Spartak Budišov

4:1. Semiﬁnále se odehraje 11. 7. ve Vítkově proti někomu ze druhé
skupiny - Hradec n/M, Žimrovice, Těškovice.
Fotbalové soutěže začnou v srpnu a Fotbal Vítkov přihlásí všechny
kategorie - muži - krajská soutěž 1. B třídy, dorost - OP Opava, st.
a ml. žáci - krajská soutěž, mladší a starší přípravka - okresní
soutěže. Rozlosování budeme znát až v průběhu července.
TJ Vítkov přeje všem hlavně hodně zdraví.
Josef Jakubec
TJ Vítkov

Městská knihovna Vítkov
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
V KNIHOVNĚ

Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
Seznam knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si
nelze předem rezervovat.

Po
Út
Stř
Čt
Pá

Knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že v době letních
prázdnin mají možno nosit do knihovny učebnice na obalování.
V měsíci září nebudou učebnice z provozních důvodů obalovány na
počkání.

(1. 7. – 31. 8. 2020)

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

OBALOVÁNÍ UČEBNIC

Děkujeme za pochopení.

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 17. srpna
do 11. září 2020 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 7. 7. v 19:00 hodin
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je
však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance
jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
Komedie.
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav
Táborský. Režie: Martin Kopp
👨 Přístupný
⏰101 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se
vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů
s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má
života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve
vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut
a říká si BOURÁK.
Komedie.
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček
Režie: Ondřej Trojan
👨 12+ ⏰ 110 min.
Vstupné: 80 Kč
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 9. 7. v 19:00 hodin
MEKY

Sobota 18. 7. v 10:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

3BOBULE

Čtvrteční premiéra
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a
hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale
málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo,
emoce a překvapení. Energický ﬁlmový portrét Meky představuje
populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně a v
nečekaných souvislostech i s humorem.
Dokumentární. Země původu: Česko / Slovensko
👨 Přístupný
⏰ 80 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 10. 7.
LETNÍ KINO – JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Zapište si datum a těšte se na českou romantickou komedii
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – prokázání platným
identiﬁkačním průkazem, který obsahuje: jméno, příjmení a datum
narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov

Sobota 11. 7. od 12:00 hodin
PIVNÍ FESTIVAL
Občerstvení a jídlo zajištěno.
Těššíme se na vaši návštěvu.
Bar u vody v Podhradí

Sobota 11. 7. v 19:00 hodin
BOURÁK

Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to
situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Lední medvěd
Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa na velké a zábavné
dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše
lumíky a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam,
kam patří. Měli by zabránit katastrofě, ale sami přitom obrátí džungli
vzhůru nohama.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA / Indie / Jižní Korea / Čína.
👨 Přístupný
⏰ 90 min. Český dabing
Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov

Pátek 24. 7.

LETNÍ KINO – PŘES PRSTY

Nenechte se zmást názvem a přijďte se podívat na ﬁlm, odehrávající
se na beach volejbalových hřištích. Česko-slovenská romantická
komedie. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – prokázání
platným identiﬁkačním průkazem, který obsahuje: jméno, příjmení a
datum narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov

Sobota 25. 7. v 10:00 hodin
VZHŮRU ZA SNY

Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných
ﬁlmových studií, která připomínají hollywoodskou továrnu na sny? A
že každý z nás tam má vlastní ﬁlmový štáb a režiséra svých snů?
Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou

KALENDÁŘ AKCÍ
náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny
měnit ...
Rodinný / Animovaný. Země původu: Dánsko
👨 Přístupný
⏰ 81 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Úterý 28. 7. v 19:00 hodin
HAVEL

Celovečerní ﬁlm Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob
naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou
osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život,
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování,
věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Drama / Životopisný.
Hrají: Viktor Dvořák, Martin Hofmann, Jiří Bartoška
👨 12+
⏰ 100 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 30. 7. v 19:00 hodin
K2 VLASTNÍ CESTOU

Čtvrteční premiéra
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount
Everest a vloni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa
vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa - na nebezpečnou K2.
Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní
výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí
dosáhnout vysněného cíle.
Dokumentární.
👨 12+ ⏰ 93 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Sobota 1. 8. od 14:00 hodin
CO – VIDím?...je to Lávka?

Agentura Basta a Vítkovské Ympulsy vás srdečně zvou na
Vítkovskou lávku opět trochu jinak. Přizpůsobujeme se době i
podmínkám, zábava však bude stejná – program pro děti i dospělé,
soutěže, výborné občerstvení. Místo konání: SVČ Vítkov, kapacita
omezena – max. 1500 osob. Sledujte naše webové a FB stránky.
Účinkující: MC Duro, Olga Lounová s kapelou, Elán revival, večerní
taneční zábava.
Areál SVČ Vítkov

13. 7.
20. 7.
27. 7.
28. 7.

Třídíme odpad – možnosti třídění odpadu v klubu
Základy první pomoci
Módní trendy x zdraví
Dopravní den

Starší 14 – 26 let
1. 7.
Film – Katka
8. 7.
Tvůj koníček – trávení volného času
15. 7. Debata - Co mi dávají x berou soc. sítě
23. 7. Zkušebna / Kvíz – Co všechno víš o svém zdraví
30. 7. Pravidla fotbalu/ příprava na turnaj

NABÍZÍME VOLNÉ MÍSTO NA LETNÍM
POBYTOVÉM TÁBOŘE SVČ VÍTKOV:
Přihlášky a platby přijímáme
11. 7. – 18. 7.
JUMANJI
TZ Klokočov. Cena: 2 600 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
13. 7. – 17. 7.
Cena: 800 Kč

Po stopách březovských mnichů

27. 7. – 31. 7.
Cena: 500 Kč

Týden s Tunnelem

3. 8. – 7. 8.
Cena: 700 Kč

Cestování časem

10. 8. – 14. 8.
Cena: 700 Kč

Liga spravedlnosti

Podrobné informace o táborech jsou upřesněny na našich webových
stránkách (www.svc-vitkov.cz)

1. - 8. 8.
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR V KAMENCE

Asociace TOM ČR Vítkov zve holky a kluky od 7 let.
Místo: turistický areál Kamenka u Vítkova
Cena: 2.650 Kč
Přihlášky si vyžádejte mailem na dr.vanasek@seznam.cz nebo
telefonicky: 608 444 722, p. Vaňásek.

PLÁN NZDM TUNNEL – ZDRAVÍ
Mladší 6 – 13 let
7. 7. Tvůj koníček – trávení volného času

Uzávěrka příštího čísla: 2 0 . č e r v e n c e 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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